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 والسالُم ع�� رسوِل هللا وآِله و�حِبه ومن وااله
ُ
 �سِم هللا وا�حمُد �ِ والصالة

িবসিমুািহর রাহমািনর রাহীম। সম� �শংসা আুাহর জনয। দরদ ও সালাম বিষর্ 

েহাক আুাহর রাসূেলর উপর এবং ্াঁর পিরবারবগর, সাহাবা ও যারা ্াঁর সােথ ব�ু� 

রােখ ্ােদর উপর। 

 

েহ সারািবে� অব�ানর্ আমার মুসিলম ভাইগণ! 

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমা্ুুািহ ওয়াবারাকা্ুহ! 

িরবা্ ও িজহােদর ভূিম শােম অবি�্ আমােদর ভাই ও আমােদর অিধবাসীেদর 

আমার িকছু কথার �ি্ মেনােযাগ আকষরণ করিছ, যখন আপনারা নুসাইির, রােফিজ, 

রশ ও মািকরন ৈম�ীেজােটর পক েথেক আপনােদর উপর �বলভােব আপি্্ র�া� 

লড়াই, ��িল্ যু� ও �ল� মৃ্ুযর মােঝ রেয়েছন। আিম ্াঁেদর বলেবা েয, আিম 

চাই আপনারা আপনােদর একজন মুসিলম ভাইেয়র পক আমার এই সংিক্ কথাগেলা 

�হণ করেবন। আপনােদর সােথ আমার এই স�েকরর িভি� হে� ইসলােমর �া্ৃ�, 

েকান সাংগঠিনক দৃি�েকাণ েথেক নয়।  

আমার স�ািন্ ভাইেয়রা! িন�ই আপনারা েয �ংসা�ক যু� ও �চ� দুেযরাগ 

অি্বািহ্ করেছন, েসেকে� আপনােদর ও আমােদর উপর আবশযক হল আমরা এক 

ও অি�্ীয় আুাহর কােছ দুয়ার মাধযেম আ�য় লাভ করেবা, েযন ি্িন আমােদরেক 

এখান েথেক মু� কের েদন। েযমন আুাহ সুবহানাহ ওয়া ্াআলা বেলন-  

ِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوْا َوَما ﴿وََكأَيِّن مِّن نَِّيبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوْا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف سَ 

) َوَما َكاَن قـَْوَهلُْم ِإالَّ َأن قَاُلوْا ربـََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا 146اْسَتَكانُوْا َواللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن (

نـَْيا 147( َوِإْسرَافـََنا ِيف أَْمرِنَا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا وانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  ) َفآتَاُهُم اللَُّه ثـََواَب الدُّ

 َوُحْسَن ثـََواِب اآلِخَرِة َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني﴾.
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“আর বহ নবী িছেলন, যাঁেদর স�ী-সাথীরা ্াঁেদর অনুব্রী হেয় িজহাদ কেরেছ; 

আুাহর পেথ-্ােদর িকছু ক� হেয়েছ বেট, িক� আুাহর রােহ ্ারা েহেরও যায়িন, 

�া�ও হয়িন এবং দেমও যায়িন। আর যারা সবর কের, আুাহ ্ােদরেক ভালবােসন। 

্ারা আর িকছুই বেলিন-শধু বেলেছ, েহ আমােদর পালনক্রা! েমাচন কের দাও 

আমােদর পাপ এবং যা িকছু বাড়াবািড় হেয় েগেছ আমােদর কােজ। আর আমািদগেক 

দৃঢ় রাখ এবং কােফরেদর উপর আমািদগেক সাহাযয কর। 

অ্ঃপর আুাহ ্ােদরেক দুিনয়ার সওয়াব দান কেরেছন এবং যথাথর আেখরাে্র 

সওয়াব। আর যারা সৎকমরশীল আুাহ ্ােদরেক ভালবােসন”। (সুরা আল ইমরান- 

১৪৬-১৪৮) 

হয়ে্া আমােদর মাওলা িনজ দয়া ও করণায় আমােদর দুয়া কবুল কের িনেবন। 

আমােদর উপর ্াঁর সাহাযযেক পূণর করেবন। েযমনিট আমােদর রব আুাহ সুবহানাহ 

ওয়া ্াআলা ইরশাদ কেরেছন-  

َوُجُنوًدا ملَّْ  ﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا

ُكم مِّن فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ زَاَغت ) ِإْذ َجاُؤو 9تـََرْوَها وََكاَن اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريًا (

 األَْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب اْحلََناِجَر َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه الظُُّنونَا﴾
“েহ মুিমনগণ! ে্ামরা ে্ামােদর �ি্ আুাহর েনয়ামে্র কথা �রণ কর, যখন 

শ�বািহনী ে্ামােদর িনকটব্রী হেয়িছল, অ্ঃপর আিম ্ােদর িবরে� ঝ�াবায়ু 

এবং এমন ৈসনযবািহনী ে�রণ কেরিছলাম, যােদরেক ে্ামরা েদখে্ না। ে্ামরা যা 

কর, আুাহ ্া েদেখন। 

যখন ্ারা ে্ামােদর িনকটব্রী হেয়িছল উ� ভূিম ও িন�ভূিম েথেক এবং যখন 

ে্ামােদর দৃি��ম হি�ল, �াণ ক�াগ্ হেয়িছল এবং ে্ামরা আুাহ স�েকর নানা 

িবরপ ধারণা েপাষণ করে্ শর করিছেল”। (সুরা আহযাব-৯-১০) 

আুাহ সুবহানাহ ওয়া ্াআলা আরও বেলন-  
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ُكم ﴿َواذُْكُرواْ ِإْذ أَنُتْم قَِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَن ِيف اَألْرِض َختَاُفوَن َأن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّدَ 

َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّيَِّباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾بَِنْصرِِه   
“আর �রণ কর, যখন ে্ামরা িছেল অ�, পরািজ্ অব�ায় পেড়িছেল েদেশ; ভী্-

স�� িছেল েয, ে্ামােদর না অেনযরা েছাঁ েমের িনেয় যায়। অ্ঃপর ি্িন 

ে্ামািদগেক আ�েয়র িঠকানা িদেয়েছন, �ীয় সাহােযযর �ারা ে্ামািদগেক শি� দান 

কেরেছন এবং পির�� জীিবকা িদেয়েছন যাে্ ে্ামরা শকিরয়া আদায় কর”। (সুরা 

আনফাল-২৬) 

আমার শােমর মুসলমান ও মুজািহিদন ভাইেয়রা! আিম আমােক ও আপনােদরেক দুিট 

িবষেয়র অিসয়্ করিছ, েযগেলা িবইজিনুাহ আুাহর সাহােযযর ভূিমকা হেব। েজেন 

রাখুন! একিট হে� আমােদর (আহলুস সু�াহ ওয়াল জামাআহর) আিকদােক আকঁেড় 

ধরা। অ্যা� মজবু্ভােব আঁকেড় ধের থাকা, যাে্ েকান িপছুটান েনই। আপনারা 

শােম ইসলাম ও শরীয়ে্র শাসনেক শি� েযাগাে্ েনেম পড়ুন! শধুমা� ইসলামেকই 

মূল উৎস িহেসেব �হণ করন! শরীয়ে্র হািকিময়ে্র (আইন �ণয়েনর কম্া 

শধুমা� আুাহ ্ায়ালার।) জনযই লড়াই করন!  

ি�্ীয় িবষয়িট হে�, আপনারা ঐকযব� হেয় যান! জুেড় যান! এক্াব� হেয় যান! 

একীভূ্ হেয় যান! এেক অপরেক সহেযািগ্া করন! এবং এক কা্াের ঐকযব� 

হেয় যান! আর িবইজিনুাহ এই িবষয়গেলা-ই সফল্া ও আুাহর সাহাযয পাওয়ার 

মূল িভি�। সু্রাং আপনারা ম্াৈনেকযর উপকরণগেলােক দাফন কের েফলুন! এবং 

পুেরাপুিরভােব ঐকযব� হেয় যান! যাে্ আপনারা আুাহর কথােক বা�বায়ন করে্ 

পােরন। আুাহ সুবহানাহ ওয়া্াআলা ইরশাদ কেরছেন-  

 ﴿ْ َوالَ تـََناَزُعواْ فـَتَـْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رُِحيُكم﴾
“্াছাড়া ে্ামরা পর�ের িববােদ িল্ হইও না। যিদ ্া কর, ্েব ে্ামরা কাপুরষ 

হেয় পড়েব এবং ে্ামােদর �ভাব চেল যােব”। (সুরা আনফাল-৪৬) 

يًعا َوالَ تـََفرَُّقوْا﴾  ﴿َواْعَتِصُمواْ ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ
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“আর ে্ামরা সকেল আুাহর র�ুেক সুদৃঢ় হে� ধারণ কর; পর�র িবি�� হেয়া 

না”। (সুরা আল ইমরান-১০৩) 

আপনারা সমথরেনর মুেখাশধারীেদর হাে্ িনেজেদরেক েখলনায় পিরণ্ করেবন না! 

এরাই হে� ওই সকল েলাক, যারা আপনােদরেক ্ােদর অথবা ্ােদর পিরচালকেদর 

লালসা চির্ােথরর মাধযম বানােনার েচ�া করেছ। িক� আপনারা এক্াব� হেয় যান! 

ঐকযব� হেয় যান! আুাহ সুবহানাহ ওয়া ্াআলা আপনােদরেক আপনােদর ধারণা 

অনুযায়ী-ই িরিজক �দান করেবন!   

সবরেশষ েয িবষয়িটর �ি্ আিম আমােদর শােমর ভাই ও অিধবাসীেদর স্কর করে্ 

চাই, ্া হল,  ্াঁেদর এ লড়াই হে� একিট �ভাব সৃি�কারী লড়াই। চূড়া� পযরােয়র 

ভয়াবহ একিট লড়াই। এিট হে� আরব ও মুসিলম িবে�র কলেব সংগিঠ্ হওয়া 

একিট লড়াই। এটা হে� বাই্ুল মাকিদেসর উপকে� হওয়া একিট লড়াই। সু্রাং 

্াঁরা েযন একিট দীঘর ও ্ী� লড়াইেয়র অেপকা-ই কের। মুজািহদেদর জনয আবশযক 

হল, ্াঁরা েযন সবেরর মাধযেম িনেজেদরেক সি�্ কেরন। ফলাফেলর জনয ্াড়াহড়া 

না কেরন, এবং ভূখ�েক েযন আঁকেড় না ধেরন। ্াঁেদর �ে্যকিট �েচ�া েযন 

শ�েক িনঃেশষ করার জনয হয়। আঘাে্র পর আঘা্, হামলার পর হামলা, 

ধারাবািহক যু� ও �চ� কি্সাধেনর মাধযেম শ�েক িনঃেশষ কের িদন!  

আপনারা িনেজেদরেক এমন একটা যুে�র জনয ��্ করন, যা চলেব বছেরর পর 

বছর, হয়ে্াবা দশেকর পর দশক। এই কারেণ আপনারা শাম ও ইসলােমর অনযানয 

ভূখে� আপনােদর ভাইেদর সােথ ঐকযব� হওয়ার বযাপাের মুখােপকী। আপনারা 

শােমর িবষয়িটেক পুেরা উ�াহর িবষেয় রপা�র করার মুখােপকী। যিদ আপনারা 

ঐকযব� হেয় যান, ্াহেলই আপনারা িবজয় ও আনে� �েবশ করে্ পারেবন। 

আপনারা আপনােদর উ�াহর কলেব েস আশা ও কামনােক পােবন। িবইজিনুাহ যারা 

আপনােদর পােশ জমা হেবন। আপনােদর শি�শালী করেবন। আপনােদর সমথরন 

করেবন।  এবং আপনােদর  সাহাযয ও সহেযািগ্া করেবন। সু্রাং আপনারা 

আুাহেক ভয় করন! এবং িনেজেদর পার�ািরক মুয়ামালােক িবশ� কের িনন!    
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েহ আুাহ! আপিন শােমর মুসলমানেদর সাহাযয করন! ্াঁেদর কথােক এক কের িদন! 

্াঁেদর অ�রগেলাে্ মুহা�্ সৃি� কের িদন! ্াঁেদর কা্ারগেলােক এক কের িদন! 

আমােদর ও ্াঁেদর উপর আপনার সাহাযয, িবজয় ও মদদ নািজল করন!  

العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


